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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
PROZESUKO, ENERGIAKO ETA ZERBITZU 
OSAGARRIETAKO INSTALAZIOEN TRESNERIA ETA TOKIKO 
KONTROLA (Zeharkakoa) 

Baldintzatua 

Kodea  UF0232 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetan tokiko kontrola Iraupena 160 

Laginketak eta analisiak in situ (Zeharkakoa) 50 Modulua osatzen duten 
gainerako prestakuntza-atalak Energiak eta zerbitzu osagarriak ekoitzi eta banatzeko makina, 

ekipo eta instalazioen mantentze-lana (Zeharkakoa) 
Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0322_2 gaitasun-ataleko LB3 eta LB5 lanbide-burutzapen osoekin, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, 
instalazioei dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioa kontrolpean behar bezala mantentzeko egin behar diren eragiketak aztertzea. 

EI1.1 Energia lortzeko eta banatzeko prozesuetan eta zerbitzu osagarrietan behar bezala funtziona dezaten erabiltzen diren parametro 
nagusiak identifikatzea. 
EI1.2 Tokiko tresneria, haren funtzionamendu-printzipioak eta prozesua kontrolatzeko duen funtzioa deskribatzea, bai eta mantentze-
lanetarako beharrak ere. 
EI1.3 Tokiko kontroleko tresnetan eta eragiketa abiaraztean eta gelditzean, eragiketa-sekuentziaren une bakoitzari dagozkion 
kontsignak doitzea eta eragiketa-erregimena iritsitakoan mantentzea. 
EI1.4 Tokiko kontroleko tresnetan lortutako balioak edo laginen analisi bizkorren bidez lortutako emaitzak erreferentziako balioekin 
alderatzea. 
EI1.5 Prozesuko erregistroak dagokion euskarrian eguneratzea. 
EI1.6 Behar diren jarduera edo neurri zuzentzaileak galerak edo kalteak minimizatuz hartzea. 

 
A2: Energia ekoizteko eta banatzeko prozesua eta zerbitzu osagarriak kontrolatzea, bai eta prozesu nagusiari lotutako zerbitzuak eta 

materialak ere. 
EI2.1 Energia ekoizteko eta banatzeko eragiketetan eta zerbitzu osagarrietan kontrolatu behar diren parametro nagusiak identifikatzea. 
EI2.2 Aldagaiak, ekoizpena, abiarazte-orduak, anomaliak eta desbideratzeak neurtzeko datuak era konbentzionalean edo informatikoan 
erregistratzen dira, estatistikak ateratzeko eta ondoren baloratzeko. 
EI2.3 Energia-ekoizpeneko eta -banaketako eta zerbitzu osagarrietako kasu praktiko batean: 

- Instalazioaren egoera kontrolatzea. 
- Ustekabeko egoerak detektatzea. 
- Energia-ekoizpeneko eta -banaketako zerbitzu edo produktu osagarrien eta zerbitzu osagarrien beharrak zehaztea. 
- Energia-hornidura edo zerbitzu osagarriak sinkronizatzea. 

 
Edukiak 
1. Prozesu kimikoko aldagaien neurketa 

o Kontzeptu orokorrak: Neurketa-eremua. Irismena. Errorea. Doitasuna. Eremu hila. Sentikortasuna. Errepikakortasuna. Histeresia. 
o Transmisoreak. Pneumatikoak. Elektronikoak. 
o Tresneria eta kontroleko terminologia. Sinbologia 

• Tresnak identifikatzeko kodea 
• Sinbologia orokorra eta tresnen sinbologia. ISA nomenklatura. 

 
2. Prozesu kimikoko aldagaien instrumentazio industriala 

o Tenperaturaren neurketa 
• Tenperaturaren eskalak. Unitateak eta bihurketak. 
• Tresnak: 
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• Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. 
• Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 
• Tenperaturaren adierazle lokalak (termometroak). Beirazko termometroak. 
• Termometro bimetalikoak. Anpulua eta kapilarra dituen termometroa. 
• Termopareak. Termorresistentziak. Termistoreak. 
• Erradiazio-pirometroak: Optikoak eta erradiazio totalekoak. 
• Tenperatura-etengailuak edo termostatoak. 

o Presioaren neurketa. 
• Hauei dagozkien neurketa eta kontzeptua: presio erlatiboa edo manometrikoa, presio absolutua, presio diferentziala. 

Unitateak eta bihurketak. 
• Presioa neurtzeko tresnak: 
• Eraikuntza-ezaugarriak. Neurketaren oinarri fisikoa. 
• Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 
• Presio-adierazle lokalak: Bourdon motakoa, diafragma-motakoa, hauspo-motakoa. 
• Presio-transmisoreak: Kapazitiboak. Erresistiboak. Piezoelektrikoak. 
• Piezorresistiboak edo «Strain Gage».Indar-orekakoa. 

o Emariaren neurketa. 
• Emariaren neurketa eta kontzeptua. Unitateak eta bihurketak. 
• Emaria neurtzeko tresnak: 
• Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 
• Presio diferentzialaren neurgailuak: Venturi hodiak. Toberak. Pitot hodiak. 
• Plaka zulodunak. 
• Azalera aldakorreko neurgailuak: Errotametroak. 
• Abiadura-neurgailuak: Turbinak. Ultrasoinuak. 
• Tentsio induzituko neurgailuak: Magnetikoak. 
• Desplazamendu positiboko neurgailuak: Disko oszilatzaileko neurgailua. 
• Pistoi oszilatzaileko neurgailua. Neurgailu birakaria. 
• Masa-emariaren neurgailuak: Emariaren neurgailu termikoak. 
• Coriolis efektuaren neurgailuak. 

o Maila neurtzeko tresnak: 
• Maila: Unitateak. Eraikuntza-ezaugarriak. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 
• Maila-adierazleak: beirazkoak, magnetikoak, manometrodunak, eta zinta, erregleta edo flotagailu/soka bidezkoak. 
• Maila-etengailuak: flotagailu bidezkoak, xafla bibratzaile bidezkoak eta desplazatzaile bidezkoak. 
• Maila-transmisoreak: serbomotor bidezkoak, burbuila bidezkoak, presio hidrostatiko eta diferentzial bidezkoak, 

konduktiboak, kapazitiboak, ultrasonikoak, radar bidezkoak, erradioaktiboak. 
o Prozesuko beste aldagai batzuk 

• Biskositatea: 
• Kontzeptu fisikoak. Eskalak eta bihurgailuak. Neurketa-metodoak. 
• In situ erabiltzeko neurgailuak eta adierazleak. Funtzionamendua, mantentze-lanak eta kalibrazioa. 
• Kolorea: Kontzeptua. Neurri-eskalak. Neurketa-metodoak. Neurgailuak. Kalibrazioa eta mantentze-lanak. 
• Beste propietate batzuk: Kontzeptua. Neurgailuak 

o Aldagai fisikoak: pisua, dentsitatea, hezetasuna eta ihintz-puntua, disolbatutako oxigenoa, uhertasuna. 
o Aldagai kimikoak: Eroankortasuna, pH-a, erredox potentziala. 

 
3. Amaierako kontrol-elementuak. Kontrol-balbulak 

o Balbula-motak: Globo-balbula, angeluarra, hiru bidekoa, kaiola-balbula, Y formakoa, gorputz zatikatuko balbula, Saunders balbula, 
obturadore eszentriko birakariko balbula, tximeleta-balbula, bola-balbula. 

o Balbularen gorputza. 
o Balbula-obturadorearen eta asentuen barneko atalak. 
o Korrosioa eta higadura balbuletan. Materialak. 
o Serbomotorrak. 
o Balbulen osagarriak: Berokuntza-atorra, posizionagailua, eskuzko eragintza-bolantea, errepikagailua, ibiltarte-amaierak, 

solenoideak, katigamendu-balbula. 
o Balbulen dimentsionamendua, definizioak eta ezaugarri nagusiak. 
o Kontrol-balbuletako zarata, eta operazioan duen garrantzia. 

 
4. Erregulazio automatikoa eta kontrola. 

o Sarrera. Prozesuaren ezaugarriak. 
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• Neurketa- eta kontrol-definizioak eta -irizpideak. 
• Oinarrizko kontroleko begiztak. Tokiko kontroleko eta kontrol sakabanatuko begiztak. 

o Kontrol elektronikoko sistemak: 
• Kontzeptuak, oinarrizko deskribapena eta automatizazio-definizioak: prozesu jarraitua, prozesu ez-jarraitua. 

o Kontrol-begiztaren elementuak: sentsore edo elementu primarioa, transmisorea, prozesu-aldagaia, kontsigna-puntua, 
irteerako seinalea, kontroleko amaiera-elementua, aldagai kontrolatua, aldagai aldatua. 

o Kontrolagailua. Deskribapena, kontrol-begiztaren adibidearen bidez. Begizta irekia edo begizta itxia. 
• Oinarrizko kontroleko begiztak. Kontzeptua. Adibide bidezko deskribapena. 

o Eskuzko kontrola. Kontrol automatikoa. Begizta irekia edo begizta itxia. 
o Bi posizioko kontrola. Dena/ezer ez kontrola (on/off). 
o Kontrol proportzionala, integrala, deribatiboa. PID kontrola. 
o Beste kontrol-mota batzuk: erlazio-kontrola, kaskada-kontrola, aurrerapen-kontrola, programatua. 

• Tokiko kontroleko tresnen eta begizten planoen eta eskemen interpretazioa. 
• Kontrol banatuko sistemak. SCADAk. Automata programagarriak. Ordenagailu bidezko kontrola. 

o Industriako aplikazioak. Ohiko kontrol-eskemak. 
• Lurrun-galdarak: errekuntzaren kontrola, maila-kontrola, sugar-segurtasuna. 
• Lehortegiak eta lurrungailuak. 
• Tunel-formako labea. 
• Destilazio-zutabeak. 
• Bero-trukagailuak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du: UF0231 Laginketak eta analisiak in situ. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Energien eta zerbitzu osagarrien instalazioetako eragiketak              
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